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Berichten van het bestuur
Deze week geen berichten.

Mededelingen vanuit de school
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje:
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Het winkeltje is tijdelijk gevestigd in de zaal. Later zal
het verhuizen naar de hal bij de BSO-groepsruimtes.

Vrijdag 14 oktober is er geen school;
de leraren hebben een studiedag.
Aansluitend is het herfstvakantie.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!

Ook zo genoten van het huisoctet van onze school? Schrijf
dan alvast deze datum in de agenda: Op donderdagavond 15
december speelt het octet het hele stuk van Mendelssohn
als Benefietconcert voor ons nieuwe schoolgebouw.

Mooie feestelijke opening
7 oktober 2011, een mooie nieuwe school, maar
wij zijn het zelf!

Bericht van de OuderContactRaad (OCR):

We kunnen terugkijken op een mooie opening van onze
nieuwe school: De openingsbijeenkomst in de zaal, een
bijzondere lezing van Gerard Reijngoud, de heerlijk
swingende dansavond, open huis voor de buurt en afsluitend
ook nog de voorstelling Tatatoek. Dank aan iedereen die
meehielp dit alles te organiseren. Speciale dank aan de
musici die zo prachtig speelden, aan Job en onze verhuisen bouwkabouters Sjouwe, Douwe en Bouwe, aan Ruloff voor
de lekkere dans- en swingmuziek, en aan Ruloff, Chantal,
Mirthe en alle Tatatoek-kinderen die meespeelden, voor de
mooie voorstelling.

Bijeenkomst voor alle klassenouders
op dinsdagavond 22 november 20:00 uur
let op: gewijzigde datum.
De voorgenomen OCR-bijeenkomst van 25 oktober 2011 is
verplaatst naar 22 november. Deze avond is speciaal voor
de klassenouders, als vervolg op de klassenouderbijeenkomst van vorig schooljaar. Wij hebben toen met
elkaar een avond besteed aan de invulling van taken van de
klassenouders. En we hebben een start gemaakt met
klassenmappen, waarin informatie kan worden bewaard van
alle dingen die zo door het jaar heen georganiseerd worden.
Deze map hoort bij een bepaald leerjaar en wordt steeds
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aan het einde van het schooljaar overgedragen aan de
klassenouders van de opvolgende klas.
De avond met de klassenouders is de vorige keer goed
ontvangen. De klassenouders vonden het leuk elkaar te
leren kennen en samen ervaringen uit te wisselen. Er gingen
toen ook stemmen op om steeds aan het begin van het
schooljaar elkaar te ontmoeten om zo de nieuwe
klassenouders te leren kennen en opgedane ervaringen uit
te wisselen. We willen de klassenouders dan ook graag
uitnodigen om op dinsdag 22 november opnieuw bij elkaar
te komen. Graag tot dan!
Felies de Vilder, Florien Linck en Nynke Bogtstra
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Hartverwarmend
Lieve ouders, wat een mooie verrassing hadden jullie voor
ons bij de opening. We zijn heel blij met de prachtige
schommel die we van jullie kregen. Een hartverwarmend en
bijzonder dank vanuit de oudergemeenschap van de school;
dat voelt heel fijn. Groeten, Barbara en Boris.
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

Nieuws van de herfstmarktcommissie
Wie helpen mee?
Het komt steeds dichterbij… na een geslaagde opening
vorige week, gaan we ons nu opmaken voor een stralende
Herfstmarkt. Ook hierbij zal ons nieuwe gebouw weer open
staan voor vele mensen van binnen en buiten de school. Om
dit alles te kunnen doen slagen hebben we natuurlijk nog wel
de hulp nodig van vele handen. Immers: vele handen maken
licht werk! We zoeken hulp op de volgende gebieden:
Werkzaamheden voorafgaand aan de markt:
PR/promotie: :
2 personen
(dit is een taak waarbij je je tijd vrij kunt indelen.)
Werkzaamheden op 18 november 2011:
Opbouw stands:
Gastvrouwen / -mannen bij
ingang van school cq.
beveiligheidsteam:
Penningmeesters:
Vegen van de zaal:
Decoreren van de zaal incl.
verzamelen
decoratiemateriaal:
Verlichtingbuiten
(waxinelichtjes):
Bediening
koffie/thee/gebakkraam:

Verkopers tweedehands
boekenkraam:

2 personen
6 personen. (2 per uur)

2 personen (vanaf 21.30
uur)
4 personen (vanaf 22 uur)
3 personen (vanaf 16.00
uur mogelijk)
2 personen (om ca.19.00
uur)
6 personen in
samenwerking met
zesdeklassers (per uur
min. 2 personen)
6 personen (min. 2
personen per uur)

Krijg je al de herfstkriebels en wil je ons helpen er een
gezellige markt van te maken? Meld je dan gauw aan bij:
Freya Martin: freyam@xs4all.nl of Sanna van Tets:
info@sanna.tv Of meld je via de site van de school:
www.vrijeschoolmichael.nl We zien uit naar jullie reacties!

Opruiming?! Wat kun je aanbieden op de
herfstmarkt?
Op 18 november a.s. vindt de herfstmarkt plaats. Met
daarbij een tweedehands afdeling voor kleding, speelgoed
en boeken. Een goede aanleiding om je kamer, zolder,
boekenkast of kledingkast eens op te ruimen!
Wat kun je aanbieden?
Boeken voor jong en oud. De school krijgt 25% van de
opbrengst. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen de
hele opbrengst aan de school te schenken.
Kleding voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Belangrijk is dat
het vooral bestaat uit natuurlijke materialen zoals wol,
katoen, linnen, zijde en/of leer. Dat lijkt moeilijker dan het
is: een spijkerbroek is b.v. ook van katoen. Kijk eventjes op
de labeltjes in de kleding: misschien staat er wel iets op
als: “80% katoen, 15 % viscose, 5 % lycra”. Ook dát
kledingstuk bestaat dus voor het grootste gedeelte uit een
natuurlijk materiaal. Bij twijfel kunnen we je altijd helpen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor buitenkleding,
zoals jassen, regenlaarzen en b.v. ski-kleding: dit kan ook
uit niet- natuurlijke materialen bestaan, zoals nylon en
fleece. Wel hopen we natuurlijk dat je rekening wilt houden
met de filosofie achter de Vrije School gedachte, en dus
b.v. grote schreeuwerige prints met striphelden liever niet
verkoopt op deze afdeling. Dat maakt het aanbod dan juist
ook zo uniek voor onze school.
Speelgoed in alle soorten en maten. Ook hier geldt: liefst
zo natuurlijk mogelijk, in ieder geval duurzaam en in de
sfeer van de Vrije School pedagogiek. Schleich is b.v. geen
natuurlijk materiaal, maar wel heel geliefd speelgoed dat
appelleert aan het warme gevoel van hoofd, hart en handen.
Voor verkooplijsten en/of informatie kun je je aanmelden
bij: Freya Martin: freyam@xs4all.nl (boeken)
of Sanna van Tets: info@sanna.tv (kleding en speelgoed)
Het aanleveren van de spullen gebeurt op vrijdag 18
november zelf. Meer info hierover volgt.
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Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leraren, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Hetty Lemmens
Fred van der Meulen
Thea Molenbroek
Job de Raadt
Conny Riezebos
Sikko Scheltema
Wilma Stoelinga
Dick Troost
Paul Verweij
Lies Vogelaar
Janice Wolf
Nelleke Woortman

Expositie: Twintig jaar Werken in Hout
Unieke expositie van Dick Troost en (ex-)leerlingen op
zaterdag 19 en zaterdag 26 november van 13:00 tot 17:00
uur) en verder op afspraak.

Klik op http://www.artetemporale.nl/dick%20t-2.html
voor meer informatie
De expositie vindt plaats aan Havenstraat 181 in Bussum,
dat is naast de SNS Bank.

Familie Mantra workshop, 18 oktober

De officiële opening is op zaterdag 19 november,
om 15.30 uur.

Deelnemers aan deze expositie zijn:
(o.a. oud-ouders/leraren/leerlingen van onze school)
Hans Andree
Jos Brenninkmeijer
Els Dijkgraaf
Piet Gille
Bert Goubitz
Marleen Goubitz
Cees van Helbergen
Wijnand Kelderman
Ben Koning
Peter de Kruif

Pagina 3 van 7

13 oktober 2011

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Oktober 2011
Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober
November 2011
Dinsdag 1 november

Donderdag 3 november

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november

Activiteit

Opmerking

Studiedag team regio
Herfstvakantie
OCR-bijeenkomst
Ouderavond klas 1

Geen school
17/10 - 21/10
20:00 uur (bijeenkomst is verplaatst naar 22/11)
20:00 uur

Informatiemiddag
Werkavond 5-12
kleuterklassen
Werkavond 5-12 klas 2
Ouderavond januariklas
van Daphne
Ouderavond klas 5/6
over het VO
Sint Maarten feest

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur

Vrijdag 25 november
Maandag 28 november

Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 4
Herfstmarkt
OCR-bijeenkomst
10 min. gesprekken
Werkavond 5-12
Klas 1
10 min. gesprekken
1e Advent

Dinsdag 29 november

Algemene ouderavond

Woensdag 16 november
Vrijdag 18 november
Dinsdag 22 november
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november

December 2011
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december

Dinsdag 13 december
Woensdag 14 december
Donderdag 15 december
Vrijdag 16 december

2e Advent en
Sint Nicolaasfeest
Drempeltoets 6e klas
3e Advent
Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklassen
Ouderavond klas 3
Benefietconcert
Kleuterkerstspel

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 24
Postbus 344
1400 AH Bussum

20:00 uur
Inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00 uur
20:00 uur
Aangepaste schooltijden: Alle klassen 13:15 uit;
aanvang viering 17:00 uur
Voobereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Advent en Kerst kleuterklassen
20:00 uur
19:30-22:00 uur
20:00 uur; voor alle klassenouders
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
20:00 uur
Klas 6, schooladvies voortgezet onderwijs
Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur;
Gewone schooltijden
20:00 uur; o.a. over begroting 2012

Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur
Gewone schooltijden
Alle ouders welkom in de zaal 8:45-9:30 uur
Gewone schooltijden
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur
20:00 uur
door het ‘huisoctet’ van onze school
Kleuters om 12:00 uur; uit
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Woensdag 21 december

Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december
Januari 2011
Maandag 9 januari
Dinsdag 10 januari
Woensdag 11 januari

Woensdag 11 januari
Maandag 16 januari
Maandag 23 januari
Dinsdag 31 januari
Februari 2011
Donderdag 2 februari
Woensdag 8 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 14 februari
Vrijdag 17 februari
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari
Maart 2011
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 15 maart
Woensdag 21 maart
Dinsdag 27 maart

Schoolreisje kleuters
die na de kerstvakantie
naar de eerste klas gaan
Kerstspel onderbouw
Kerstviering
Kerstvakantie

De andere kleuters hebben geen school

Studiedag team
Welkom nieuwe eerste
klassers
Eerste schooldag
kleuters na de vakantie

Geen school
Kleuters geen school

Ouderavond klas 5
Informatiemiddag
Toetsweek
Toetsweek
Klassenouders
kleuterklassen

16:30 en 19:30 uur
Hele school om 12:00 uur; uit
26/12 – 6/1

Vandaag ook voor de 4-jarige kleuters die voor de vakantie al in
de klas waren; nieuwe kindjes die in de kerstvakantie 4 jaar zijn
geworden ontvangen bericht van de juf over de startdag
20:00 uur
14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
16/1 – 20/1
23/1 – 27/1
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren voor
jaarfeesten Carnaval, Palmpasen en Pasen kleuterklassen

Viering Maria Lichtmis
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Open Dag
Voorlichtingsavond
leerrijpheid
Ouderavond klas 4
Carnavalsfeest
Ouderavond klas 1
OCR-bijeenkomst
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Tussenrapport
Toneel klas 5
studiedag team
Voorjaarsvakantie

In de kleuterklassen; gewone schooltijden
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 1 van 5
10:00 tot 13:00 uur
20:00 uur; voor kleuterouders

Deze week: 10 min.
gesprekken
Informatiemiddag
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Algemene ouderavond
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Ouderavond
kleuterklassen

n.a.v. tussenrapport

20:00 uur
Gewone schooltijden
20:00 uur
20:00 uur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 2 van 5
’s morgens voor de kinderen, ’s avonds voor de ouders
Geen school
27/2 - 2/3

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 3 van 5
20:00 uur; thema-avond georganiseerd door het bestuur
De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 4 van 5
20:00 uur
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Vrijdag 30 maart
April 2011
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april

Maandag 30 april
Mei 2011
Dinsdag 1 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
Maandag 28 mei
Dinsdag 29 mei
Juni 2011
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Donderdag 7 juni
Maandag 11 juni
Dinsdag 12 juni
Donderdag 14 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni

Viering Palmpasen

Gewone schooltijden

Informatiemiddag
Fietsenkeuring voor het
verkeersexamen klas 5
Mini-cursus door de
werkgroep Verdieping
Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Ouderavond januariklas
van Daphne
Toneelstuk klas 4

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden

Theoretisch
verkeersexamen klas 5
Ouderavond klas 3
Klassenouders
kleuterklassen
Ouderavond klas 1
Koninginnedag
Meivakantie
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Praktijkgedeelte
verkeersexamen
Hemelvaartsdag
Ouderavond klas 4
OCR-bijeenkomst
Pinksterfeest
2e Pinksterdag
Toetsweek
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Deze week: Toetsweek
Klas 3
Algemene ouderavond
Kennismakingsavond
nieuwe eerste klas
Deze week: Toetsweek
Schoolreisje klas 4

De Bronnen van het vrijeschoolonderwijs, gegeven door Jet
Nijhuis en Job de Raadt, avond 5 van 5
Gewone schooltijden
Geen school
Geen school
Inloop van 19:45, aanvang 20:00 uur
11:15 uur; voor de school
19:00 uur; voor ouders en belangstellenden

20:00 uur
Voorbereidingsbijeenkomst met de kleuterleraren over de
jaarfeesten Pinksteren en Sint Jan kleuterklassen
20:00 uur
Geen school, begin van de meivakantie
1/5 – 11/5
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 15:00; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Er zijn deze dag examens tussen 9:00 en 11:30; dag en tijd klas
5 worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt
Geen school
Geen school
20:00 uur
20:00 uur
Gewone schooltijden
Geen school
29/5 – 1/6 (verplaatst naar 11-22 juni)

11-15/6
naar het Bewaarde Land
20:00 uur; o.a. over jaarverslag en jaarrekening 2011
20:00 uur
18-22/6
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Donderdag 20 juni
Vrijdag 22 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Vrijdag 29 juni

Juli 2011
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Woensdag 11 juli

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli

Donderdag 19 juli

Vrijdag 20 juli
Maandag 23 juli

Klas 3
Ouderavond klas 5
Sint Jansfeest
Klas 3
Klas 3 schoolreisje
Kennismakingsochtend
Nieuwe kleuters
schooljaar 12-13
Informatiemiddag
Ouderavond
kleuterklasen
Schoolreisje klas 1
studie en uitje team
Schoolreisje oudste
kleuters die naar 1e klas
gaan
Schoolreisje januariklas
Daphne
Musical Klas 6
Musical Klas 6
Getuigschriften Klas 6
Laatste schooldag
kleuters
Afscheid Klas 6
Laatste schooldag
Klas 1 t/m 5
Schoonmaakdag
Schoonmaakdag
Start zomervakantie

naar het Bewaarde Land
20:00 uur
Kleuterfeest ’s morgens; klas 1 t/m 6 17:00-20:00 uur
Aangepaste schooltijden: hele school tot 13:15 uur
naar het Bewaarde Land
Kleuterklassen geen school

14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
20:00 uur

Geen school
alle andere kleuters vrij

Getuigschriftjes kleuters
8:45 – 10:00 uur; alle ouders van harte welkom
Getuigschriften klas 1 t/m 5
School uit om 13:15 uur;
Kleuterklassen
Onderbouw
23/7 – 4/9
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